Lighting

EFix TPS260 för
takmontage
ZCS260 SME-3-SI
Upphängnings set med 3-polig kabel
Med armaturerna EFix för TL5 lysrör får du en mycket prisvärd och innovativ
belysning, som ger stora energibesparingar – när de gamla EM-donen ersätts med
Philips allra senaste belysningsteknik. Armaturfamiljens optiska prestanda, som
uppfyller de senaste normerna EN-12464, ger bättre ljuskvalitet i alla anläggningar.
Tillsammans med HF-don sparar Philips lysrör MASTER TL5 mycket energi. Du kan
spara ännu mer energi om du har Luxsense med dagsljuskontroll i armaturerna. EFix
är praktiskt utformad. Samma utförande kan monteras i tak eller nedpendlat.
Eftersom armaturtaket är enkelt att ta bort kan belysningen justeras så att den blir
direkt eller indirekt. EFix levereras med lysrör, färdig att installera; det förkortar
installationstiden. EFix för infällt montage kompletterar Philips armatursortiment för
allmänbelysning på kontor och i butiker.

Produktdata
Allmän information
Upphängningstillbehör

Mekanik och armaturhus
SME-3 [ Upphängnings set med 3-polig

Mått (höjd × bredd × djup)

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

kabel]
Tillbehörsfärg

silver

Produktdata

Produktfamiljskod

ZCS260 [ EFix accessories]

Fullständig produktkod

872790061111300

Beställningsproduktnamn

ZCS260 SME-3-SI

EAN/UPC – Produkt

8727900611113

Beställningsnummer

61111300

Lokal kod

7085691

SAP-Räknare – Antal per förpackning

1

Drift och elektricitet
Elektriska tillbehör

No [ -]

Räknare - antal förpackningar per kartong 1
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EFix TPS260 för takmontage

Materialnummer (12NC)

910925225111

Nettovikt (stycke)

0,320 kg
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